
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Program de formare -  GRATUIT 

“Oportunități pentru o carieră didactică de 

calitate printr-un program național de formare 

continuă a profesorilor de matematică din 

învățământul preuniversitar”. 

  

 

 

Detalii program de formare: 

 Cursul se va desfăşura în perioada: 18 

ianuarie 2014 - 12 mai 2014; 

 Durata -  272 ore. Formarea față în față: 

12 zile în weekend-uri a câte 8 ore/zi, din 

2 în două săptămâni. 

 Intre întâlnirile face to face se va desfășura 

activitatea online. 

 Cursul este acreditat cu 46 de credite 

profesionale. 

 Grupele de cursanți: 25 persoane (pe 

nivele de studiu: primar, gimnazial, liceal); 

 Evaluarea finală se va face prin susținerea 

unui portofoliu + activitate online. 

 

Cele 5 module ale programului de formare sunt: 

 Matematica de tranziție la gimnaziu sau la liceu, 

 Matematica atractivă cu și pentru profesori 

debutanți, 

 Resurse didactice digitale pentru dezvoltarea 

competențelor cheie în și prin matematica 

pentru elevi (pentru învățători, profesori de 

gimnaziu, respectiv de liceu), 

 Matematica pentru examene și formularea 

itemilor de evaluare, 

 Stimularea creativității elevilor prin strategii de 

rezolvare de probleme. 

Vor fi incluse și două module de formare complementare: 

 Educația în spiritul dezvoltării durabile 

 Promovarea egalității de șanse în educație prin 

ore de matematică. 
 

 

INSCRIEREA SE FACE ONLINE, pe SITE-UL CCD 
Dolj,   

 
sectiunea  http://www.ccddj.ro/formular.php 

 

            Programul de formare se derulează în cadrul 

proiectului POSDRU/87/1.3/S/62882,  “Oportunități 
pentru o carieră didactică de calitate printr-un 

program național de formare continuă a 

profesorilor de matematică din învățământul 

preuniversitar”, implementat de către  Ministerul 

Educaţiei Naţionale . Proiectul se  adresează nevoilor 

de programe complexe de formare în domeniul 

didacticii specialității matematică din perspectiva 

formării de competențe cheie la elevi, al proiectării 

curriculare pentru profesorii de matematică debutanți, 
al adaptărilor curriculare ale matematicii la mediul 

rural/dezavantajat, propunând cursuri de actualitate, 

care echipează profesorii cu competențe profesionale 

absolut necesare în contextul social actual. 
 

 

PROFESOR METODIST RESPONSABIL: NICOLETA LIŢOIU – e-mail: nicoleta.litoiu@yahoo.com 
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